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Verejné zdravotníctvo

História

G. van Swieten
- presadzovanie zásahov štátu do zdravia  
verejnosti

Širokospektrálny odbor

WHO - organizované úsilie spoločnosti ako    
predlžovať život, predchádzať chorobám a  
podporovať zdravie obyvateľov



Základné oblasti VZ :

- Sociálne lekárstvo

- Sociálne poisťovníctvo

- Zdravotná politika

- Epidemiológia a bioštatistika

- Hygiena a environmentálna medicína

- Podpora zdravia



Sociálne lekárstvo
- Aké sú determinanty zdravia a choroby?
- Aké formy by mala mať starostlivosť o    

zdravie?

Štátna zdravotná politika
- vyjadrenie záujmov štátu na zdravotnom  

stave jeho obyvateľov



Nové verejné zdravotníctvo
(New Public Health)

Vládna zdravotná politika

Choroby a chudoba idú ruka v ruke
- postavenie na soc. rebríčku

Verejné zdravie je vecou štátu
- odborná medicínska báza
- sociálny charakter 



Inštitúcie verejného zdravotníctva

Štátna zdravotná politika
Starostlivosť o verejné zdravie
Problém infekčných ochorení
Ochrana a podpora zdravia
Stúpanie významu civilizačných chorôb

Primárna prevencia bola, je a musí byť
prvoradá!



Zdravie pre všetkých do roku 2000

Podpora zdravia ako nástroj umožniť
ľuďom zlepšiť kontrolu nad svojim 
zdravím, za nevyhnutného 
predpokladu celospoločenskej 
podpory.
1992 schválenie NPPZ

súčasť štátnej zdravotnej politiky
1995 aktualizácia
1999 aktualizácia z hľadiska nových    
priorít pre 21. storočie



Zmena koncepcie zdravia

K zdraviu vedie viac než jedna cesta

1. Výchova ku zdraviu
2. Podpora zdravia

Transformácia inštitúcií verejného 
zdravotníctva

- rozšírenie obsahovej náplne činnosti



Problémy

- rozšírená náplň činnosti
- personálne, materiálno-technické a

ekonomické zabezpečenie
- koordinácia 
- spätná väzba

Entuziazmus
Výkon podpory – aktívny, systematický,

dôsledný, intervenčný
Metódy a formy intervencie
Projekty a štúdie 



Podpora zdravia a 
primárna prevencia sú
založené na 3 princípoch:

1. Personálna zodpovednosť v    
starostlivosti o zdravie

2. Vzájomná pomoc ľudí

3. Zdravé prostredie – vrátane  
sociálneho a politického



História sa opakuje

Ivan Stodola

Investície do prevencie sú úsporou pre 
štát

Otázky zdravia za otázkami 
hospodárskymi, sociálnymi a 
religióznymi



Je šanca na zmenu?

Áno, v prípade ak:
- podpora zdravia bude súčasťou politiky
- vláda bude investovať do podpory zdravia 
obyvateľov SR 

- rezort zdravotníctva si plne uvedomí svoju 
zodpovednosť v kľúčovej úlohe

- každý sektor využije svoju jedinečnú úlohu
- komunity si osvoja podporu zdravia tak, že 
bude bežnou súčasťou života

- intervencie budú efektívne
- bude funkčná spätná väzba
- budú sa realizovať podnety zdola od pracovníkov 
priamo vykonávajúcich podporu



Závery

Vychádzajú z našej praxe

Plne kompatibilné so záväzkami 
na dosiahnutie zdravia pre 
všetkých novej Bangkokskej
charty podpory zdravia


	      P O D P O R A      Z D R A V I A �       - úloha štátu a spoločnosti 
	Verejné zdravotníctvo��História��G. van Swieten�- presadzovanie zásahov štátu do zdravia  �  verejnosti��Širokospektrálny 
	Základné oblasti VZ : �                               �                               -  Sociálne lekárstvo�            
	Sociálne lekárstvo�- Aké sú determinanty zdravia a choroby?�- Aké formy by mala mať starostlivosť o    �  zdravie?����Štát
	Nové verejné zdravotníctvo�(New Public Health)���Vládna zdravotná politika��Choroby a chudoba idú ruka v ruke�- postavenie na 
	Zmena koncepcie zdravia���K zdraviu vedie viac než jedna cesta��    1. Výchova ku zdraviu�     2. Podpora zdravia���Transfor
	Problémy
	Podpora zdravia a primárna prevencia sú založené na 3 princípoch:��1. Personálna zodpovednosť v    �    starostlivosti o zdrav
	História sa opakuje����Ivan Stodola��Investície do prevencie sú úsporou pre štát��Otázky zdravia za otázkami hospodárskymi,
	Je šanca na zmenu?��Áno, v prípade ak:�- podpora zdravia bude súčasťou politiky�- vláda bude investovať do podpory zdravia    
	                     Závery ��Vychádzajú z našej praxe� �Plne kompatibilné so záväzkami na dosiahnutie zdravia pre všetkých no

